
Roteiro para a Célula 
12 a 17 de outubro de 2018 

Especial Dia do Amigo 
1. Encontro - Quebra-gelo:  

Você já andou distraído e trombou ou tropeçou em algo que não via no seu caminho?  Foi engraçado, chocante ou 
dolorido? Você pode contar? 

2. Exaltação:  
3. Edificação:  

UM RUMO NA VIDA COM JESUS – Marcos 10.46-52 
 
INTRODUÇÃO 
Jesus estava passando pela cidade de Jericó pela última vez. Nunca mais passaria por ali, pois dias depois seria 
morto na cruz. Numerosa multidão barulhenta o seguia, pois a sua fama era conhecida na cidade. Um homem, 
Bartimeu, totalmente cego, mendigo, estava à beira do caminho. A cegueira o levou a mendicância e o colocou a 
margem de tudo na vida.   Quando não vemos a vida como ela de fato é, nos tornamos dependentes e limitados. 
Você se sente limitado em alguma área da sua vida? 
 

1. As nossas limitações tem limites. 
Bartimeu era cego, mas não era surdo e nem mudo. Ele ouviu o barulho da multidão e perguntou o que era 
aquilo. Disseram que era Jesus que passava. Ele já tinha ouvido a fama de Jesus. Quanto tempo Bartimeu havia 
esperado por isso!  Então ele pôs- se a gritar: Filho de Davi tem compaixão de mim. 
 

2. A multidão não sente o que você sente. 
A multidão (o mundo) não se importava com um mendigo, cego, na sarjeta e mandava que se calasse. 
Mas Bartimeu gritava cada vez mais por Jesus. Ele queria que Jesus o visse, sentisse a dor que ele sentia e o 
curasse. Era a sua última chance. 
Nem todos sentem a sua dor, mas isso não pode ser limite para você, nem paralisar a sua vida. 
Não permita que nada nem ninguém impeçam de você chegar até Jesus. 
 

3. Jesus sabe o que nós sentimos. 
Jesus parou porque o ouviu.  Deus sempre ouve e tem tempo para alguém que chama por ele. 
Anime- se, levante- se de onde você está, Ele te chama! 
 

4. Precisamos de nos livrar do que nos impede de chegar até Jesus 
Lançando de si a capa de um salto foi ter com Jesus.  A capa era o bem que ele tinha, era a sua proteção contra 
a chuva e o frio, mas impedia de chegar a Jesus.  Que capa o impede de chegar até Jesus? Religião, timidez, 
vergonha, medo, culpa? Jogue isso fora! 
 

5. Que queres que eu te faça? 
Que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver: isso mudaria tudo na perspectiva de Bartimeu. Ele tinha 
enxergado um dia, mas perdeu a visão. O que as circunstâncias da vida tirou de você?  Jesus quer hoje mesmo 
restituir. Apresente a ele a sua necessidade. 

 

6. Jesus pode dar sentido a nossa vida 
Vai, tua fé te salvou: Jesus quer primeiro nos salvar, fazer o maior dos milagres. 
Imediatamente tornou a ver: A nossa fé muda tudo quando está depositada em Jesus. 
Bartimeu seguia Jesus estrada a fora: quem encontra verdadeiramente a Jesus, segue a Jesus 
 

CONCLUSÃO E DESAFIOS 
O que você quer que Jesus te faça neste dia?   
Jesus quer primeiro te salvar, dar um  novo rumo, um  novo significado à sua vida, e curá- lo daquilo que te faz mal. 
Basta chamar por ele, convidá- lo para a sua vida fazendo uma oração... 
Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Reconheço que o senhor é o filho de Deus, 
o salvador, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou e vive. Eu te recebo como meu único salvador e 
senhor, peço perdão dos meus pecados e entrego a direção da minha vida ao senhor. Eu te agradeço porque o 
senhor também me recebe. Eu oro em nome de Jesus, amém. 

 
4. Evangelização 

Aproveitem o momento de festa para socialização e  conhecerem melhor os amigos convidados, e convide-os para 
as atividades da igreja.  


